
ПРО СВОЮ МАЛЕНЬКУ  БАТЬКІВЩИНУ.... 

Знати історію рідного краю - обов'язок кожного з нас," - переконані наші 

студенти. Виховні години  патріотичного спрямування відбулися 22 вересня 2021 

року у М11, М 122, М131 групах. 

Неочікувані та захопливі враження від проведеного заходу отримали студенти 

М122 групи, куратор Банар Л.В. ПРОЕКТ "Моя мала Батьківщина". Дорослі юнаки, з 

трепетом в голосі, розповідали про своє рідне село, про місце де народилися, про 

стежки якими йшли до школи, про легенди, які розповідала бабуся і які 

запам’яталися з дитинства. «Кожному мила своя сторона». І, насправді, так приємно, 

що ця тема знайшла відгук у серцях вихованців, не дивлячись на те, що все частіше і 

частіше ми чуємо про них як про «покоління Пітера Пена» - нічого не читають, нічим 

не цікавляться, не займаються саморозвитком.  Цікаво було спостерігати, як щиро та захоплено це «покоління» ділилось 

інформацією про найрідніше, намагаючись віртуально описати найкращі краєвиди, найзагадковіші історії, легенди та 

перекази рідного краю. Слухали один одного, занурюючись у подорож століттями та віками, бо ж історія кожного села 

розпочиналась з якогось 1438…., 1575…., 1739….року. 

З покоління в покоління передають в пам'ять нащадкам розповідь про «золоті ворота» в Заборознівцях, про 

«дівчину Антоніну, яка врятувала селян від голоду» в Антонівці, про «цілюще джерело, на Великій Кучі» в селі Куча та 

про «приховані статки» адмірала Путятіна-Львових в селі Глібів. 

«І хоч сьогодні, дуже стало модним вважатися за космополіта – громадянина світу та всієї планети Земля, я, 

послухавши, своїх студентів можу впевнено сказати: у кожній людині живуть попередні покоління, які не дають забути 



їх культуру, вірування, історію, досвід, навіть якщо вона цього не усвідомлює. «Тіні забутих предків» на сторожі 

духовності людства», -  підсумувала Лариса Василівна. 

Студенти першокурсники М11 групи мандрували віхами історії становлення рідного краю, зокрема Нової Ушиці 

(колись Літнівці) разом із куратором Олександром Івановичем та дублером групи Мельниченко Галиною Василівною.  

Куратор М131 групи разом зі своїми вихованцями відвідали Новоушицький історико-краєзнавчий музей. 

Екскурсійна подорож пройшла в невимушеній атмосфері по новому дозволили поглянути на події минулого, зазирнути 

глибше у знайомі історії, зрозуміти епоху переломних етапів, ближче доторкнутися до особистісних життєвих історій, 

які розповіла директор музею Ірина Малюгіна.  

 

Для того, щоб мати майбутнє, ми маємо знати своє минуле, історію свого краю, 

 маленької своєї батьківщини, землі рідної батьківської..... 

 


